
PRILOG 32 B

JAMSTVENA ISPRAVA ZA POJEDINAČNO JAMSTVO 
U PROVOZNOM POSTUPKU

I. Obveza jamca
1. Dolje potpisani1………………………………………………………………………
s prebivalištem u2……………………………………………………………………….
ovime zajednički i pojedinačno jamči, u carinarnici koja je prihvatila jamstvo…………..
maksimalno do iznosa od
………………………………………………

u korist Carinske uprave Republike Hrvatske

svaki  iznos  carinskog  duga,  uključujući  kamate  i  nastale  troškove  u  postupku  naplate
neplaćenoga carinskog duga – ali ne novčanih kazni – za koje glavni obveznik3, ……………
………………………………………………….

može  biti  ili  postati  obvezan za  robu  koja  je  stavljena  u  postupak  provoza  od  otpremne
ispostave
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………..

do odredišne ispostave………………………………………………………………...

Opis robe:
………………………………………………………………………………………..

2. Dolje potpisani se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Carinskoj upravi Republike
Hrvatske platiti tražene iznose do granice gore navedenoga maksimalnog iznosa.

3.  Ova obveza  vrijedi  od  dana  kada  je  prihvati  carinarnica  koja  prihvaća  jamstvo.  Dolje
potpisani  i  dalje  je  odgovoran  za  plaćanje  svakog duga koji  nastane  tijekom provoza  na
temelju ove obveze koji je počeo prije stupanja na snagu opoziva ili ukidanja jamstva, čak i
ako je zahtjev za plaćanjem podnesen nakon tog datuma.

Dolje  potpisani  potvrđuje  da  će  prihvatiti  da  su  mu bila  uredno  dostavljena  sva  pisma  i
obavijesti,  te  sve  formalnosti  ili  postupci  koji  se  odnose  na  ovu obvezu  i  upućeni  su  ili
izvršeni u pisanom obliku na njegovu ili njezinu adresu za dostavu.

Dolje  potpisani  potvrđuje  nadležnost  sudova  u  mjestima  gdje  on  ili  ona  ima  adresu  za
dostavu.

1 Prezime i ime, ili naziv tvrtke.
2 Puna adresa.
3 Prezime i ime ili naziv tvrtke i puna adresa glavnog obveznika.



Dolje  potpisani  se  obvezuje  da  neće  promijeniti  svoje  adrese  za  dostavu,  ili  ako  mora
promijeniti jednu ili više tih adresa, da će unaprijed obavijestiti carinarnicu koja je prihvatila
jamstvo.

Sastavljeno u …………………………………., dana………………………………….

……………………………………………..
(Potpis)4

I. Prihvaćanje carinarnice koja je prihvatila jamstvo

Carinarnica koja je prihvatila jamstvo……………………………………………….

Jamčeva obveza  prihvaćena  je  dana………………………………za pokrivanje  provoza  uz
uporabu deklaracije za postupak provoza br.  ……………………………….od ……………7

…………………………………………………….
(Pečat i potpis)

4 Osoba koja potpisuje ispravu mora rukom upisati sljedeću napomenu prije svog potpisa: „Jamstvo za iznos od
……………“, a iznos mora biti ispisan slovima.

7 Popunjava otpremna ispostava.


